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Criar um espaço é um desafio. Um desafio entre a 
estética e a acústica. Entre forma e funcionalidade. 
Todos esses aspectos são importantes, na hora de 
criar um espaço que proporcione exatamente o que 
precisa.

Neste evento, especialistas em acústica, arquitetura 
e profissionais do mundo das artes discutirão como 
obter conforto acústico sem sacrificar a estética e o 
design.
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Octávio Inácio - Diretor da InAcoustics

Liceniou-se em Engenharia Mecânica e Mestrado 
em Sonido. Em 2019 terminou o Doutoramento 
em Acústica e Vibrações na Universidade de 
Southampton. Autor e co-autor em mais de 20 
artigos científicos.

Com uma extensa experiência musical, é 
consultor em vários projetos arquitetônico como 
especialista em acústica.

Rodrigo Vilas-Boas - Arquiteto OODA

Nascido no Porto, fez mestrado em arquitetura 
na prestigiada FAUP em 2005. Atualmente é o 
principal parceiro do estúdio OODA.

Anteriormente, ele desenvolveu sua carreira 
profissional em vários estudos internacionais 
(OMA / Rem Koolhaas, de Roterdã, e MVentura 
& Associados)

Ernesto Costa - Coordenador de 
Produção Técnica da Casa da Música

Integrou a equipa de projecto da Casa da 
Música e assume a direcção técnica de 
produção de espectáculos desde 2005.

   

Estudou electrotecnia e engenharia de design 
de produto.

Inicia actividade teatral em 1982. Entre 1992 
e 2000, colaborou com o Centro de Dramatico 

Aline Guerreiro - Arquiteta e coordenadora do portal PCS
Arquiteta, nascida em Lisboa, possui mestrado em Construção pelo Instituto Superior 
Técnico de Lisboa, onde foi assistente de ensino. É dirigente da maior ONGA 
portuguesa, a Quercus. 

Administradora do Gabinete de Arquitetura ECOTETURA, onde se dedica ao 
desenvolvimento de projetos que respeitem as premissas de um ambiente construído 
mais sustentável. É criadora e coordenadora do Portal de Arquitetura e Construção 
Sustentável.
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